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Det finns inga säkra och legala vägar in i EU, det
är därför människor dör på vägen hit. Den 15
oktober ska flyktingsituationen på nytt diskuteras
i Bryssel. Vi måste se till att även frågan om
säkra och legala vägar lyfts. Vi kan påverka, men
det är bråttom!

Det är dags för 2015 års skriv för frihet! I år med
serieteckningsinspirerat material och många
möjligheter till kreativa aktioner. Som vanligt lyfter
vi fem olika fall. Tillsammans kan vi förändra allt för
någon!
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AGERA!

EUROPA STÄNGT FÖR DAGEN - VÄLKOMMEN ÅTER?
Den 15 oktober kommer regeringschefer från hela EU att
samlas i Bryssel för att diskutera hur EU ska hantera den
nuvarande flyktingsituationen. Amnesty kräver att det då också
diskuteras hur de kan erbjuda säkra och legala resvägar in i
EU så de kan söka asyl. Vi har alltså en ordentlig möjlighet att
påverka NU!

VAD SKA VI GÖRA?
Hur ska detta göras då? Genom namninsamling! Men för att
få uppmärksamhet för er aktion, för att visualisera att för vissa
finns det ingen väg in, använd er gärna av ”stängsel”. Förslagsvis hönsnät som är lätt att hantera. Spärra sedan av delar av
där många människor rör sig (självklart inte helt och hållet). Till
exempel på väg in i ett köpcenter, en morgon utanför er skolas
entré, vid någon form av kollektivtrafik etc.

Glöm inte att ta bilder! Skicka dessa till
socialamedier@amnesty.se så kan vi lägga upp på nätet.
Kontakta alltid Johanna Azar, johanna.azar@amnesty.se eller
031-711 21 03, innan er aktion. Hon kommer förse er med
frågor och svar kring Amnestys arbete med flyktingar samt ge
er nödvändiga säkerhetsinstruktioner. För sakfrågor kopplat till
hur Amnesty jobbar med flykting - kontakta Madelaine Seidlitz,
madelaine.seidlitz@amnesty.se, 08-729 02 51.

DET ÄR BRÅTTOM!
Notera att det är snabba ryck som gäller. Kampanjperioden är
endast den 3-10 oktober och ni måste därefter skicka in
listorna omgående till sekretariatet så vi kan lämna dem till
Stefan Löfvén innan han åker ner till mötet, dvs senast den
13 oktober. Skicka listorna till:
Amnesty International
Att: Susanna Warhammar
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm, Sweden

HANN NI INTE MED?

Amnesty Göteborg.
Ni behöver inte polistillstånd för en sådan här aktion men om
Polisen ber er flytta på er så gör ni givetvis det. Samma gäller
givetvis om ni hamnat på privat mark och markägaren ber er
flytta på er.
Fler instruktioner, petitionslistor, skyltar, blankett för era utlägg,
samt mycket fiffiga tips från Göteborgsdistriktet (som gjorde
denna aktion utanför Världskulturmuséet i samband med
Bokmässan) finns på
aktivism.amnesty.se -> delta i en kampanj -> säkra vägar in i EU

Den här kampanjen var inget vi planerat sedan tidigare, utan
en där vi var tvungna att agera lite extra snabbt. Men gissningsvis kommer vi behöva göra mer i frågan i höst och vinter.
Dessutom kommer en av de nya globala kampanjer vi
fokuserar på de kommande två åren vara ”Protecting people
on the move”. Mer information om detta kommer givetvis, men
förbered er redan nu på att arbeta mer med dessa lika viktiga
som aktuella frågor framöver!

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE
08 -729 02 69
SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

AMNESTY STARTAR PODDRADIO!
23-årige Jihad bodde med sina två yngre bröder i det palestinska flyktinglägret Yarmouk, som ligger söder om Damaskus.
Han levde ett vanligt liv i Syrien, läste ekonomi på universitet,
utbildade unga i första-hjälpen och producerade film med sina
kompisar.

vidare till Sverige för att söka
asyl, och efter åtta månader
på en flyktingförläggning
får de uppehållstillstånd i
Sverige.

I december 2012 attackeras Yarmouk hårt av ett luftangrepp.
Barn, kvinnor och män som befann sig i den lokala moskén
dödas. Jihad bestämmer sig för att fly från Syrien tillsammans
med sina två yngre bröder - de ska göra ”havets resa” för att
söka skydd i Europa.

Om detta handlar de tre första avsnitten i den helt nya
amnestypodden. Ni hittar den på amnesty.se/amnestypodden
och den går även att ladda ner via Itunes. Lyssna och sprid
till alla ni känner, och hör gärna av er till mig om ni har några
frågor eller tips på innehåll.

Under svåra förhållanden tillbringar de sju dygn på rangliga
båtar innan de till slut når Italiens kust. Därefter tar de sig

MARTIN RYDEHN
MR-UTBILDNING / 0706-41 22 06 / MARTIN.RYDEHN@AMNESTY.SE

Jihad
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SOM JAG SER DET...

Amnestys bussturné 1983. Banderollen är handsydd av Elisabeth.
Året är 1987. Jag har nyss anställts som ansvarig för grupper
och distrikt på svenska Amnesty. Någon ropar på mig i korridoren: ”Elisabeth, telexapparaten har blivit galen”. Det visar
sig dock att den bara går på högvarv och spottar ut 13 meter
telex med 23 fångfall från Sri Lanka. Amnesty hade infört så
kallade ”quick case sheets” som skickas ut via telex i stället för
via vanlig post mycket revolutionerande!
Någon databas för ”IAR” (Individuals at Risk) fanns förstås
inte. Alla uppgifter om vad grupperna arbetade med fanns i
ett kortregister i en liten röd låda. Där strök vi fall när fången
var frigiven (med blyerts för säkerhets skull om fången skulle
gripas igen).
Från år 2004 har jag arbetat som pressekreterare. Att Amnestys
röst och vår kunskap är viktig märks inte minst när journalister
ringer sena kvällar och tidiga morgnar för att få med en kommentar från oss i artiklar eller morgonnyheterna.
I samband med OS i Peking 2008 var mänskliga rättigheter en
het fråga. Vi bjöds in till radiosporten och pratade om mänskliga
rättigheter i Kina, varvat med sportresultat. Aftonbladet gav
oss en halv sida gratis i Sportbladet under 18 dagar och DN:s
ledarsida lyfte varje dag ett Amnestyfall.

LJUS
Minnet av Anna Dahlbäck - en nära Amnestyvän sedan
90-talet. Tack för din envishet, din klokhet, din värme och
ditt oerhörda engagemang för mänskliga rättigheter. Ditt liv
blev alldeles för kort men du har gjort stora avtryck.

TAGGTRÅD
Taggtrådssymboliken blev verklighet när Ungern försökte
stoppa tusentals flyktingar - som med risk för livet tagit sig
till EU:s gränser för att söka skydd undan krig och förtryck.
Efter andra världskriget sa världens ledare - aldrig mer! Nu
upplever vi den svåraste flyktingkrisen på 70 år.

Under mina år i Amnesty har jag träffat många som har varit
”Amnestyfall” deras tacksamhet mot Amnesty har varit enorm.
Jag minns när Mehdi Zana, kurd och tidigare borgmästare i Diyarbakir i Turkiet, kom till kontoret och berättade om sina 16 år
i turkiskt fängelse. Där stod en man som var svårt märkt av den
fruktansvärda tortyr han utsatts för, men samtidigt hade han
en utstrålning och glöd som visade att torterarna inte lyckats
knäcka honom.
År 1994 bjöd vi in de tre bröderna Bourequat till starten av vår
kampanj mot ”försvinnanden ” och politiska mord. Bröderna
hade suttit elva år i total isolering i marockanskt fängelse utan
att få lämna sina celler en enda gång. Att höra dem berätta om
kampen för att hålla sig levande, både fysiskt och mentalt, och
deras väg ”tillbaka till livet” var oerhört gripande.
Jag har även gjort flera resor som representant för Amnesty,
bland annat till Sydkorea och Mongoliet för att övertala dem att
avskaffa dödsstraffet. 1993 ledde jag en ”Amnestyturné” i de
baltiska länderna för att väcka intresset för Amnestys arbete. Vi
hade fått låna en gammal buss och med på resan var Amnestymedlemmar från åtta länder. Ett av mina starkaste minnen är
dock från en resa på Balkan när jag på ett barn- och ungdomscenter, som Amnesty gav stöd till, träffade svårt traumatiserade
barn från Srebrenica.
När jag blickar tillbaka på mina 25 år som anställd har mycket
hänt inom Amnesty. 1987 tog vi inte upp brott mot mänskliga
rättigheter som begicks av väpnade grupper, vi arbetade inte
med hbtq-personers rättigheter, inte med företag och mänskliga
rättigheter och det skulle dröja ytterligare flera år innan de
ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna kom att ingå i vårt kampanjarbete. Amnesty kan göra skillnad och
behövs mer än någonsin!
Tack för de här åren!

ELISABETH LÖFGREN
PRESSEKRETERARE
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SKRIV FÖR FRIHET 2015
Kampanjen Write for rights startade som ett nationellt brevskrivningsmarathon i Warszawa 2001. En lokal Amnestygrupp
utmanade andra grupper i den polska sektionen i att under
24 timmar skriva så många vädjandebrev som möjligt. Fallen
hämtades från Amnestys blixtaktioner och den första upplagan resulterade i 2 000 brev. Undan för undan anslöt sig
sedan andra grupper, både i Polen och i andra sektioner, till
aktiviteten. Idag är Write for Rights en angelägenhet för hela
den internationella Amnestyrörelsen. Fjolårets rekordkampanj
omfattade 3,2 miljoner vädjanden och aktiviteter världen över,
och det rekordet lär inte överleva årets kampanj.
I Sverige har vi deltagit under namnet Skriv för frihet sedan
2011, och även här har kampanjen blivit vår största aktivitet.
Förra året deltog 108 grupper, samt alla våra 11 MR-skolor.
Skriv för frihet sammanfattar på många sätt Amnesty som
organisation. De tolv internationella kampanjfallen speglar de
flesta tematiska delarna av Amnestys arbete och täcker alla
regioner i världen. Även om vi i den svenska sektionen bara
arbetar med fem av fallen så täcker vi in flera viktiga delar av
vårt åtagande. Bilden av Amnesty som en organisation där
individer engagerar sig för andra individer är tydlig, liksom
Amnesty som en organisation som visar solidaritet och stöd
för andra människorättsförsvarare.

AKTIVISM.AMNESTY.SE/SFF + KAMPANJHANDLEDNING
Den här texten är till för att ge er en övergripande förståelse
av kampanjen. För att ni ska kunna delta i kampanjen fullt ut
behöver ni mer utförliga instruktioner. De hittar ni på aktivistportalen, aktivism.amnesty.se/sff. Där kan ni också ladda
ner årets kampanjhandledning som innehåller mer utförlig
information och instruktioner till årets kampanj.

KAMPANJENS SYFTE
Huvudsyftet är att utöva påtryckningar och skapa förändring
kring våra fem kampanjfall. Kampanjen syftar också till att
profilera Amnesty och att stärka vår organisation genom att
rekrytera nya medlemmar, givare och aktivister.

BREVSKRIVNING / INSAMLING AV UNDERSKRIFTER
Precis som i Warszawa för 14 år sedan är det brevskrivning
och insamling av underskrifter som är kampanjens mest
centrala del. Ni som vill skriva egna vädjandebrev hittar
adresser och brevförslag i kampanjhandledningen. Insamling
av underskrifter kommer precis som förra året ske via vykort
och petitioner.
Nytt för i år är att vi rekommenderar er att skicka era brev,
kort och petitioner direkt till respektive makthavare för tre
av fallen (Burma, El Salvador och Malaysia). Tänk dock på
att anteckna hur många underskrifter ni skickat iväg, då vi
vill kunna rapportera ett så korrekt slutresultat för kampanjen som möjligt. De underskrifter som rör Uzbekistan och
Burkina Faso (samt övriga fall, om ni skulle föredra det) ska

KAMPANJINSTRUKTIONER I KORTHET
Kampanjperiod: 9 november-13 december
Anmälan och instruktioner: Fyll i anmälnings- och materialbeställningsformuläret på aktivism.amnesty.se/sff
Där hittar ni även kampanjhandledningen, information om
kampanjfallen och material för nedladdning.
Brev, kort och petitioner: Skickas till respektive mottagare,
förutom underskrifter till Uzbekistan och Burkina Faso som
ska skickas till Amnesty International, Mats Engman,
Box 4719, 116 92 Stockholm.
Kontaktuppgifter: Skickas snarast möjligt (senast inom en
vecka) till Amnesty International, Johan Harlén, Box 4719,
116 92 Stockholm. Det går även bra att skicka kontaktuppgifter via e-post till johan.harlen@amnesty.se
Bilder (högupplösta): Skickas snarast möjligt till
socialamedier@amnesty.se. Ska innehålla ort, datum och
en kort beskrivning av aktiviteten.
Utvärdering och redovisning: Vi ber er att så långt som
möjligt dokumentera era aktiviteter, så att vi kan ge en
rättvisande bild av kampanjen i sin helhet. Ni får ett enkelt
rapportformulär vid anmälan och vi är mycket tacksamma
om ni använder det.
skickas till sekretariatet senast den 17 december. Underskrifterna till Burkina Faso kommer överlämnas till deras
Amnestysektion som kommer använda dem i påtryckningar
gentemot den egna regeringen. Underskrifterna till Uzbekistan kommer skickas från sekretariatet som rekommenderade
brev för att öka chansen att de tas emot av de uzbekiska
myndigheterna.
Den absoluta merparten av alla vädjanden kommer samlas in
digitalt via kampanjsidan www.amnesty.se/skriv, där man kan
underteckna vädjanden för alla fem fallen. Från sektionens
sida kommer vi dra trafik till sidan via e-postutskick, via våra
kanaler på sociala medier, via annonsering och via kampanjens ambassadörer. Sjalvfallet hoppas vi även att ni gör vad ni
kan för att få folk att besöka sidan. Sprid länken till era vänner och bekanta via e-post eller sociala medier och uppmana
dem att agera!

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER
Som stöd för ert utåtriktade arbete tar vi fram affischer (A2) för
de fem fallen plus en affisch som presenterar kampanjen som
sådan. Vi producerar även laminerade fallpresentationer (A4)
som ni kan använda i regn och rusk. Vi vet att många av er
brukar delta på julmarknader, arrangera ljusmanifestationer,
uppträda i Luciatåg, bjuda på glögg, ordna pepparkakskalas,
hålla julkonserter, ställa till julfester eller liknande. Se till att era
fallpresentationer, kort och petitioner ständigt är närvarande!
För några av fallen har vi tagit fram detaljerade förslag på aktiviteter (sid 8-9), men det står er självklart fritt att vara kreativa
och utforma egna aktiviteter.

AGERA!
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HÄLSNINGAR OCH SOLIDARITETSAKTIONER

SPRID KAMPANJEN VIA SOCIALA MEDIER OCH E-POST!

Enligt vår utvärdering åstadkom vi inte särskilt imponerande
resultat vad gäller att skicka hälsningar eller genomföra
solidaritetsaktioner under förra årets kampanj. Vi har därför
försökt att ta fram mer genomabetade instruktioner i årets
kampanjhandledning,

Skriv för frihet innehåller flera digitala inslag som är lätta att
sprida till sina vänner och bekanta. Uppmana dem att vädja
för fallen via www.amnesty.se/skriv, att skicka en hälsning till
Phyoe Phhyoe Aung via vykort.amnesty.se eller att följa Amnesty på Facebook (Amnesty International Sverige), Twitter
(@AmnestySverige) och Instagram (@AmnestySverige).

Att skicka hälsningar till dem vi arbetar för, antingen i direkt
form via kort/brev eller indirekt via sociala medier, har en
enorm betydelse. Det vet vi sedan länge via vittnesmål från
väldigt många fångar och deras anhöriga. Vad gäller Zunar i
Malaysia, så är vi dessutom övertygade om att hälsningar via
sociala medier kommer ha en politisk påverkan.
Via vykortssidan vykort.amnesty.se kommer man på digital
väg skicka hälsningar till Phoye Phoye Aung och de andra
fängslade studenterna i Burma. Att skicka en hälsning via sidan kostar lägst 30 kronor (man anger belopp själv), och man
kan kan formulera texten och välja utformning av kortet själv.
Vad gäller solidaritetsaktioner så har vi under de senaste åren
sett många exempel på metoder att visa stöd för fall i kampanjen. Ett paradexempel är fotot som togs av deltagarna på
aktivistseminariet 2013 med texten Free Yorm Bopha - en bild
som månaden senare publicerades tillsammans med liknande
bilder på förstasidan
i tidningen Cambodia
Daily. Går vi utanför
Amnesty finns det
gott om exempel på
kampanjer som fått
stor och konkret påverkan på olika politiska frågor. Kampanjen
Ice bucket challange anses exempelvis ha bidragit till att samla
in hundratals miljoner dollar till forskning kring sjukdomen ALS.
Det behöver dock inte handla om kampanjer med nationell
eller internationell spridning. Att ta en bild på sig själv eller sin
Amnestygrupp med en av våra kampanjaffischer och lägga
upp som profilbild på Facebook är ett statement det med.

KONTAKTUPPGIFTER
Både på kampanjsidan och på våra vykort och petitioner
finns separata fält där man kan ange sina kontaktuppgifter
om man vill veta mer om Amnesty eller är intresserad av att
stödja oss som medlem, aktivist eller givare. De som lämnar
telefonuppgifter kontaktas av våra ringare. De som lämnar epostadresser får under en period på två månader sex e-mails
från oss där vi presenterar Amnesty som organisation och de
möjligheter som finns att aktivera sig och att stödja oss.
Intresse är färskvara. De kontaktuppgifter ni samlar in är mest
värda direkt när ni har fått dem. Därför uppmanar vi er att
skicka in kontaktuppgifter till oss snarast möjligt - senast inom
en vecka. De ska skickas till Johan Harlén på sekretariatet.
Handlar det om en eller ett fåtal kontkatuppgifter går det även
bra att skicka dem via e-post till johan.harlen@amnesty.se.

ARBETE GENTEMOT MEDIA
Vi uppmanar alla deltagande grupper att skriva insändare om
kampanjfallen. Försök också få media att uppmärksamma
era aktiviteter. Instruktioner hittar ni i kampanjhandledningen.

BILDER
En viktig del av kampanjen, både vad gäller att utöva påtryckningar för fallen och för att visa upp Amnestys verksamhet, är
att samla in bilder från lokala aktiviteter. Bilder som håller
bra kvalitet kommer vi sprida via e-post eller sociala medier,
samt genom att bidra med bilder till den internationella kampanjen. Fota utav bara den, och skicka era bilder (tillsammans med datum, ort och en kort beskrivning) till socialamedier@amnesty.se.

HANDLEDNING, INSTRUKTIONER, TIPS OCH MATERIAL
Om det mot all tänkbar förmodan inte skulle ha framgått
vid det här laget, så är de viktigaste stödfunktionerna under
kampanjen vår information på aktivism.amnesty.se/sff och
de samlade instruktionerna i kampanjhandledningen. Där
hittar ni material, information om fallen, tips på aktiviteter och
de instruktioner ni behöver för att göra en bra kampanj.
Vi är dessutom många på sekretariatet som arbetar med
kampanjen, och vi vill såklart ge er ett så bra stöd som
möjligt. Om ni vill hålla lokala workshops/utbildningar om
kampanjen kommer vi gärna och träffar er. Det går också
naturligtvis bra att ringa om ni vill diskutera idéer eller om ni
behöver hjälp.

ANMÄLAN
Ni anmäler er genom att fylla i anmälnings- och materialbeställningsformuläret på aktivism.amnesty.se/sff. Helst vill vi ha
era beställningar senast den 23 oktober. Vi skickar enorma
mängder material i anslutning till den här kampanjen, och
kan inte garantera att det kommer fram om vi får era beställningar senare än så. Alla deltagande grupper/distrikt kommer
få information och uppdateringar om kampanjen via e-post
under kampanjens gång. Har ni frågor så hör av er till oss.
Lycka till!

SOFIA CARLSBRAND
KAMPANJPRAKTIKANT / 08-729 02 23 / SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE
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SKRIV FÖR FRIHET-FALLEN
Här är de fem fall (av den internationella kampanjens tolv) som vi kommer
arbeta med under årets upplaga av
Skriv för frihet. De har i första hand valts
med hänsyn till våra möjligheter utöva
påverkan. Vi har också prioriterat fall
som ligger i linje med våra pågående
kampanjer (Min kropp, mina rättigheter
och Kampanjen mot tortyr). På aktivistportalen kan ni ladda ner bilder på
fallen, både med och utan de tecknade
detaljerna som utgör årets kampanjutformning.
Beskrivningarna här intill är korta, och
innehåller bara den mest grundläggande informationen. Mer utförliga beskrivningar av fallen, brevförslag, adresser,
instruktioner för solidaritetshälsningar
och annan nödvändig information hittar
ni i kampanjhandledningen.
På aktivism.amnesty.se/sff hittar ni
även annat innehåll med koppling till
fallen, till exempel:
• tilläggsinformation och rapporter
• affischer och petitioner för utskrift
• bilder för nedladdning
• filmklipp och intervjuer
Uppdateringar som rör fallen, samt
information om nya aktioner eller nytt
material kommer förmedlas till alla
anmälda grupper/distrikt via våra kampanjutskick. Den senaste informationen
om fallen ska ni altid kunna hitta på
aktivistportalen.
Det material kopplat till fallen som ni kan
beställa via anmälningsformuläret är:
• vykort (A6)
• petitionsblock (A4, 10 sidor - rymmer
100 underskrifter per block)
• affischer (A2)
• fallbeskrivningar (A4, laminerade)
...Och till sist: Observera att ni helt och
hållet själva bestämmer hur många, och
vilka, av kampanjfallen ni vill arbet med!

SOFIA CARLSBRAND
08-729 02 23 / SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

PHYOE PHYOE AUNG

ZUNAR

Phyoe Phyoe Aung från Burma studerade
till civilingenjör och var engagerad som
studentledare när hon fängslades av politiska
skäl 2008. Hon satt fängslad i över tre års tid
och förbjöds att fortsätta sina studier. Trots
det valde hon att fortsätta som studentledare. Under vintern 2014 hade hon som
generalsekreterare för en av Burmas största
studentkårer en viktig roll när studenter över
hela landet protesterade mot förändringar av
landets utbildningssystem.

Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque från
Malaysia är en frispråkig serietecknare
känd för sin satir riktad mot korruption och
valfusk. Nu står han åtalad för att han den
10 februari 2015 skrev ett antal tweets där
han kritiserade rättsväsendet efter att oppositionsledaren Anwar Ibrahim fängslades,
anklagad för homosexualitet. Åtalet mot
Zunar omfattar nio påstådda brott och kan
innebära att han döms till 43 år i fängelse.
Sedan 2009, då polisen gjorde sin första
husrannsakan på Zunars arbetsplats, har
han blivit hotad, arresterad och fängslad
vid flera tillfällen. Regeringen har också
omnämnt hans teckningar som “skadliga för
den allmänna ordningen”.

BURMA

I samband med protester i Letpadan i centrala Burma den 10 mars 2015 ingrep polis
och många studenter misshandlades. Phyoe
Phyoe Aung sökte tillsammans med många
andra skydd i ett kloster, men det omringades av polisen. Studenterna arresterades,
misshandlades och hotades med sexuella
övergrepp. Omkring 100 personer fängslades och anklagades för en rad politiska brott.
Phyoe Phyoe Aung och flera andra riskerar
att dömas till mer än nio års fängelse. Enligt
uppgift har många av studenterna suttit totalisolerade sedan de fängslades, och Amnesty
har uttryckt oro för deras hälsa.
Amnesty känner inte till att några våldsamheter skulle ha ägt rum i anslutning till
protesterna, utan betraktar Phyoe Phyoe
Aung och de övriga fängslade studenterna
som samvetsfångar.
Amnesty kräver:
• att Phyoe Phyoe Aung friges omedelbart
och ovillkorligt.
• att samtliga fängslade studenter får träffa
advokater och sina familjer, att de får tillgång till vård och att de inte utsätts för misshandel eller andra övergrepp i fängelset.
Brevskrivning: Till President Thein Sein
Hälsningar: Ni kan skicka brev eller kort till
Phyoe Phyoe Aung i fängelset. Se till att inkludera formuleringen ”I support Myanmar
students”, som används i Burma för att
uttrycka stöd för de fängslade studenterna.
Övrigt: Phyoe Phyoe Aung är dotter till den
tidigare samvetsfången U Nay Win, som satt
fängslad i Burma under sammanlagt 17 år.
Hennes man, James, gömmer sig undan
myndigheterna för att inte bli fängslad.

MALAYSIA

Utrymmet att kritisera och debattera i
Malaysia minskar i rasande takt. Under de
första sex månaderna 2015 har mer än 40
journalister, akademiker, politiska aktivister
och advokater blivit förhörda, arresterade
eller åtalade enligt ”uppviglingslagen” - en
föråldrad lag från 1948 som regeringen på
senare tid hänvisat till för att kunna angripa
sina kritiker. Lagen revideras i april 2015
för att inkludera kommunikation via digitala
kanaler. Då höjdes också minimistraffet till
tre års fängelse.
Amnesty anser att åtalen mot Zunar enbart
är politiskt motiverade.
Amnesty kräver:
• att åtalen mot Zunar läggs ner.
• att Malaysia avskaffar “uppviglingslagen”
och andra lagar som strider mot yttrandefriheten.
Brevskrivning: Till Premiärminister Najib
Razak
Hälsningar: Lägg upp hälsningar till Zunar
på Twitter eller Instagram med hashtag
#zunar. Bäst blir effekten om er hälsning
inkludrar tecknade bilder (se sid 8).
Övrigt: Zunar är malaysisk rekordhållare i att
bli åtalad enligt ”uppviglingslagen. Notera
dock att han inte har dömts för några brott,
och att han inte heller sitter fängslad. På
Zunars hemsida, www.zunar.my, kan ni läsa
mer om honom, och ta del av flera av hans
uttrycksfulla teckningar.
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TEODORA DEL CARMEN VASQUEZ
EL SALVADOR

Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador
väntade sitt andra barn och befann sig på
sin arbetsplats när hon plötsligt fick svåra
smärtor. Hon ringde till akuten och bad om
en ambulans. Därefter gick vattnet. Teodora
svimmade upprepade gånger och hennes
kollegor hittade henne medvetslös utanför en
toalett, där hennes barn låg dödfött. En av
hennes kollegor tillkallade polisen och trots
att Teodora var kraftigt blödande, försågs hon
med handfängsel och arresterades. För mord.
I El Salvador råder totalt abortförbud, även i
de fall när graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller är ett resultat av våldtäkt eller
incest. Kvinnor som får dödfödda barn eller
missfall blir konsekvent misstänkliggjorda för
att självmant ha skadat sina foster.
Teodora dömdes 2008 till 30 års fängelse
för mord. Flera andra kvinnor har dömts till
långa fängelsestraff efter att de fått komplikationer under graviditeten och nästan alla
kommer från fattiga familjer utan möjlighet att
betala för ett fullgott juridiskt försvar.
Amnesty anser inte att det finns några som
helst bevis för att Teodora själv skulle ha
försökt skada sitt barn. I praktiken har hon
fängslats på grund av attityder som misstänkliggör kvinnor och ett rättssystem som
diskriminerar fattiga.
Amnesty kräver:
• Att Teodora del Carmen Vásquez friges.
• Att alla andra kvinnor som fängslats på
grund av graviditetsrelaterade komplikationer friges.
Brevskrivning: Till justitieminister Benito
Antonio Lara Fernández
Hälsningar: Skickas via sociala medier
med hashtag #Teodoralibre.
Övrigt: Missfall eller komplikationer i samband med graviditeter är inte ovanligt - det
drabbar miljontals kvinnor världen över varje
år. Att kvinnor i El Salvador kan dömas för
mord beror på att domstolarna i praktiken
utgår från att de har skadat/dödat sina barn.
Den som står åtalad tvingas alltså försöka
bevisa att hon inte har skadat sitt barn,
vilket i de flesta fall självklart är omöjligt.
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MUHAMMAD BEKZHANOV

TVÅNGSGIFTERMÅL

Muhammad Bekzhanov från Uzbekistan
arbetade som redaktör på en tidning med
koppling till oppositionspartiet Erk, men
tvingades fly sitt hemland 1993 på grund av
hot och trakasserier. I mars 1999 tvingades
han tillbaka till Uzbekistan och fängslades,
misstänkt för inblandning i ett bombattentat några veckor tidigare. Vid fängslandet
torterades han av säkerhetsstyrkor. De slog
honom med batonger, kvävde honom med
plastpåsar och gav honom elchocker tills
han “erkände” brottet. Muhammad dömdes
till 15 års fängelse. Hans eget erkännande
utgjorde den enda bevisningen mot honom.

Maria från Burkina Faso var 13 år när hon
tvingades gifta sig med en 70 år gammal
man som hade fem fruar sedan tidigare. När
hon protesterade och försökte lämna äktenskapet hotade hennes pappa att döda henne.
Maria valde att fly. Under tre dagar gick hon
17 mil för att komma till ett skyddat boende
för unga flickor. Hon tvingas nu bygga upp
sitt liv på nytt, helt på egen hand och utan
stöd från familj eller anhöriga - en situation
ingen 13-åring borde vara i.

UZBEKISTAN

Att uzbekiska domstolar godtar framtvingade
“erkännanden” som bevis i rättegångar är
vanligt. De som anmäler tortyr utsätts dessutom ofta för repressalier, som gripanden
och misshandel eller trakasserier mot familj
och anhöriga.
Muhammads straff förlängdes 2014 med fyra
år och åtta månader för att han påstods ha
brutit mot fängelsets regler - en anklagelse
som rutinmässigt används i Uzbekistan för att
förlänga straffen för politiska fångar.

BURKINA FASO

I Burkina Faso blir hälften av alla flickor bortgifta innan de fyllt 18 år. Som gift väntar oftast
en tillvaro som helt präglas av hushållsarbete
och barnafödande. De förväntas bli gravida
så ofta som deras män önskar, utan att någon
hänsyn tas till de risker som en tidig graviditet
innebär. Flickorna får sällan gå i skola och
de nekas rätten att få förälska sig, leva och
få barn med en person de själva har valt. De
flickor som flyr sina äktenskap utsätts för hård
press från familj och samhälle. Det händer
dessutom att personal på skyddade boenden
för flickor utsätts för trakasserier eller attacker.

Amnesty anser inte att det finns något som
tyder på att Muhammad skulle vara skyldig till
de brott han dömts för, utan betraktar honom
som fängslad av rent politiska skäl.

Amnesty betraktar det som en grov människorättskränkning att tvinga någon till
giftermål. Det är förbjudet både enligt internationell rätt och enligt nationell lag i Burkina
Faso, och det är oacceptabelt att myndigheterna fortsätter ignorera övergreppen.

Amnesty kräver:
• att Muhammad Bekzhanov friges.
• att uppgifterna om tortyr utreds och att
de ansvariga ställs inför rätta.
Brevskrivning: Till President Islam Karimov
Hälsningar: Ni kan skicka kort eller brev
till Muhammad, men ni får inte nämna
Amnesty och de måste formuleras på ryska
eller uzbekiska. Behärskar ni inte något
av språken kan ni skriva ”Biz doim siz hakingizda uilaimiz” (Vi tänker på dig). Ni kan
även via internationella sekretariatet skicka
hälsningar till Muhammads familj.
Övrigt: Muhammads fru träffade honom
förra året, och hennes besked till Amnesty
var mycket oroande: “Han var oigenkännlig. Allt hopp hade försvunnit från hans
ögon, han försökte bara överleva.”

Amnesty kräver:
• att Burkina Faso respekterar sin egen
lagstiftning som förbjuder tvångs- och
barnäktenskap.
• att offer för tvångsäktenskap och tidiga giftermål garanteras skydd och säkert boende.
Brevskrivning: Till Burkina Fasos justitieminister.
Hälsningar: Vi kommer inte att arbeta med
hälsningar till Burkina Faso, men däremot
uppmanar vi er att göra solidaritetsaktioner
som inbegriper hänglås (se sid 9).
Övrigt: Det här fallet uppmärksammar
både tidiga giftermål, altså när flickor gifts
bort före 18 års ålder (vilket är en kränkning av internationell rätt) och tvångsgiftermål, som är en kränkning oavsett flickans/
kvinnans ålder.
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SKRIV FÖR FRIHET: UTÅTRIKTADE AKTIVITETER
Vi uppmanar er i vanlig ordning att genomföra utåtriktade aktiviteter för att uppmärksamma de fall och sakfrågor vi tar upp
i Skriv för frihet. Här hittar ni instruktioner till fyra aktiviteter
(finns även i kampanjhandledningen). Ni kan följa dem punkt
för punkt, ta inspiration från dem eller utforma helt egna
aktiviteter med utgångspunkt i era egna idéer.
Några generella råd som kan vara bra att tänka på:
• Ni kan ansöka om aktivitetsbidrag från sektionen om ni behöver hjälp med finansiering. Kontakta mig eller någon annan
i aktivistklustret i så fall.
• Försök tänka bildmässigt, och fundera alltid över hur ni
ska fota era aktiviteter. Vi är också väldigt tacksamma om ni
skickar bilder till oss på adressen socialamedier@amnesty.se

så vi kan göra dem tillgängliga för andra (se utförligare instruktioner om bilder i kampanjhandledningen).
• Dra nytta av sociala medier och andra digitala kanaler,
både för att informera om era aktiviteter och för att hänvisa till
kampanjsidan www.amnesty.se/skriv.
Om ni behöver tips eller vill diskutera era idéer med någon,
kontakta oss eller någon annan i aktivistklustret på sekretariatet.

SOFIA CARLSBRAND
08-729 02 23 / SOFIA.CARLSBRAND@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

KAMPANJ MED TECKNADE FIGURER
Aktiviteten är tänkt att skapa
uppmärksamhet kring fallet Zunar
och att dra besökare till Amnestys
kampanjsida. Genomför ni alla steg
i instruktionerna blir det också en
kampanj som uttrycker solidaritet
för Zunar via sociala medier och
som kanske också kan orsaka
viss uppmärksamhet i Malaysia.
I just den här aktiviteten ser vi
helst att ni följer instruktionerna
så bokstavligt som möjligt. Vi tror
att kampanjen kommer få större
genomslag om den genomförs så
enhetligt som möjligt på flera olika platser.
1. Teckna
Teckna egna seriefigurer, djur eller bilder. Det är viktigare att
de blir många än att de är vackra/genomarbetade, och de kan
vara stora och små omvartannat. Använd helst tuschpennor,
starka färger och en tydligt tecknad och enkel stil. I anslutning
till varje bild skriver ni:
www.amnesty.se/zunar
OBS: Ni ska inte teckna kända etablerade figurer, typ Musse
Pigg, Stålmannen eller Smurfarna, då de i regel är varumärkesskyddade.

2. Sätt upp och fota teckningarna
Välj tid och plats att sätta upp era teckningar med omsorg.
Kampanjen kommer fungera bättre ju “tätare” den blir. Helst
ska alla teckningar sättas upp samma dag eller åtminstone
samma vecka. Lämpliga platser är centrum på mindre orter,
avgränsade stadsdelar, skolor, universitet etc. Undvik platser
där det är olagligt att affischera. Se till att fota era bilder efter
att ni satt upp dem.
3. Publicera era bilder på sociala medier
Lägg ut era foton på Twitter eller Instagram. Använd både
länkadressen amnesty.se/zunar (som länkar till kampanjsidan
med Zunars fall placerat främst), samt hashtagen #zunar (som
följs både av vårt internationella sekretariat och av Zunar själv).
Vi föreslår att ni använder standardiserad text till alla foton:
Plats/Ort, Sweden, amnesty.se/zunar, #zunar
Ni kan även lägga ut era bilder på Facebook, som dock inte är
lika sökbart via hashtags.
4. Sätt bilder på era kuvert
Skriv ut och tejpa/limma era bilder på de kuvert som ni använder för att skicka era brev, kort och petitioner för Zunar till Malaysias premiärminister. Förhoppningsvis hinner de orsaka en
del uppmärksamhet innan de når fram till premiärministern.

NYCKEL FÖR FRIHET
Tänd 190 ljus* som får symbolisera det antal månader
Muhammad Bekzhanov har suttit fängslad. Ordna dem i ett
“frihetsmönster”, till exempel en nyckel, ett hjärta eller ett
Amnestyljus. Ringa in aktiviteten med kampanjaffischer på
Muhammad. Självklart ser ni även till att det finns möjlighet att
agera genom att skriva under kort/petitioner eller att agera via
kampanjsidan.
Nyckel, utformad med exakt 190 ”ljus”
* Självklart kan ni använda ett mindre antal ljus, men det kan vara en
kommunikativ fördel om antalet har någon symbolisk betydelse.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

AGERA!

SIDA 9

1. Plats
Aktiviteten fungerar bäst utomhus och kräver en relativt stor
yta, exempelvis ett torg. Effekten blir störst om ni utför den i
relativt mörker.
2. Arrangera ljusen
Ni behöver ljus som kan ställas på marken. Aanvänd gravljus
eller marschaller. Ordna dem gärna i form av en nyckel, som
en symbol för att vi kräver att Muhammad friges. Tänd ljusen
själva eller låt dem som skriver under era kort på få tända
ljusen allt eftersom.
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3. Fotografera
När ljusen är tända fotograferar ni dem. Det är viktigt att
mönstret framträder, men bilden blir mer levande om det även
finns personer på den - antingen ni själva eller personer som
skrivit under era kort. När ni tar bilder så fråga alltid personerna på bilden om ni får sprida den externt via Amnestys
kanaler.
4. Sprid!
Sprid era bilder via sociala medier och/eller skicka dem till
Muhammads familj via adressen uzbekistan@amnesty.org

”HÄNGLÅSRINGAR”
Få symboler är så välkända och etablerade som en vigselring.
Det här är en väldigt enkel aktivitet som både går att göra helt
bildmässigt via sociala medier eller mera handgripligt genom
att själv bära ”ringen”.

Att bära hänglåsringar
Fotot i all ära - den här aktiviteten är naturligtvis mest effektfull
om ni dessutom bär hänglåsringar i den tredimensionella delen av verkligheten. Ni bör i så fall vara många som genomför
aktiviteten under en koncentrerad tidsperiod (en dag eller en
vecka) och ungefär på samma plats. Den fungerar till exempel
utmärkt på en skola, ett universitet eller en arbetsplats.
I ett första skede vill ni ju att dem ni möter ska undra över
varför ni har ett hänglås runt fingret, vilket är möjligt att uppnå
för en ensam person. Men aktiviteten blir värdefull först när ni
dessutom får dem att fråga ”Varför har du/ni/så många hänglås
runt fingret?”, och den effekten når ni förmodligen först när de
har mött samma uttryck många gånger.
Givetvis kan/bör ni kombinera detta med att också ta bilder av
era händer som ni lägger upp på sociala medier.

Aktivitet på sociala medier
Ta ett foto på er egen hand med ett hänglås på ringfingret.
Sprid bilden på sociala medier tillsammans med information
om tvångsgiftermål i Burkina Faso. Länka till www.amnesty.se/
tvangsgifte.

Flygblad
Vi kommer så snart vi hinner producera ett litet flygblad
(nästan som ett visitkort) för er som vill genomföra den här
aktiviteten. Det kommer läggas upp på kampanjsidan på aktivistportalen under oktober.

”TVÅNGSVIGSEL”
Den här aktiviteten har redan genomförts av några av våra
grupper inom ramen för kampanjen “Min kropp, mina rätigheter”, och fungerat utmärkt. I grunden är detta en teateraktivitet, och sådana kräver alltid mycket planering om de ska bli
bra.

3. Vigsel
Vigselförrättaren håller ett kort tal om att vi har samlats för att
dela brudparets glädje, följt av “Tager du...” (en fråga som bruden självklart inte ges möjlighet att svara på). Vigseln fullbordas genom att han sätter ett hänglås om hennes ringfinger.

1. Val av plats
Välj en plats där det finns mycket folk, men som inte är för stor
eller bullrig, till exempel ett café, en galleria eller mindre torg.

Tänk på att hålla ceremonin så kort som möjligt. Tanken är
egentligen inte att ni ska spela teater, utan scenen syftar enbart till att ni kort och effektfullt ska få allas uppmärksamhet.

2. Ordna ett bröllopsfölje
Dra till er folks uppmärksamhet genom att gå i ett bröllopsfölje,
helst bör ni vara minst 8-10 personer och klädda i högtidliga
kläder. Allra bäst blir effekten om följet anförs av någon som
kan spela bröllopsmarchen, till exempel på fiol, tvärflöjt eller
gitarr. Någon i ert följe agerar vigselförrättare (den ende som
behöver tala) och ni behöver ett brudpar, allra helst en flicka
som ser väldigt ung ut och en vuxen man.
Bruden bör ha kedjade händer munkavel eller liknande.

4. Avslutning och information
Så snart er vigsel är avslutad vänder ni er till dem som tittar.
Tydliggör att ni kommer från Amnesty, att tvångsgiftermål äger
rum i en stor del av världen och att ni just nu särskilt uppmärksammar situationen i Burkina Faso.
Uppmana sedan alla som vill ta ställning att komma till ert
bord/tält där de kan agera för att åstadkomma förändring.
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GRUPPINTERVJU: KAMPANJGRUPPEN STOCKHOLM
Gruppsekreteraren för Kampanjgruppen i Stockholm, Rolf Liljebäck,
tipsar:
Vi har deltagit i två år i kampanjen Skriv för frihet. Första året
stod vi på Mynttorget då var det svinkallt och folk bara stressade förbi i julrushen.
Förra året stod vi på Medborgarplatsen i Stockholm. Vi hade
satt upp ett tält och tände marschaller som bildade ordet frihet.
Det var kallt men vi bjöd på glögg och fick många underskrifter. Flera arbets- och ungdomsgrupper deltog i aktionen.

Vi hade gjort brevlådor för varje
fall och vykorten till fallen funkade
jättebra. Det blev jättelyckat!
Vad är bra med Skriv för frihet?
Att kampanjen är ganska allmängiltig. Eftersom man har möjlighet
att agera för flera fall/individer så
kan man göra flera olika aktioner
och man kan agera på olika sätt.

Rolf Liljebäck

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

HJÄLP OSS ATT GRANSKA!
Amnestys Granskningskommitté (GK) är vald av årsmötet för att
genomföra en intern kontroll av svenska sektionens och svenska
Amnestyfondens verksamhet och ekonomi. Vårt uppdrag innebär att i medlemmarnas intresse kontrollera att verksamheten
bedrivs på ett riktigt och ändamålsenligt sätt.
Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt och kontrollerar bland
annat sådant som att årsmötesbelut följs upp, målsättningar
uppfylls och att stadgarna följs. Med andra ord, vi granskar att
allt går rätt till under året.

Vi är intresserade av att få veta vad ni medlemmar har för synpunkter på hur Amnesty styrs och hur verksamheten bedrivs.
Om ni har idéer kring vart vi bör rikta våra granskande blickar
tar vi tacksamt emot era synpunkter. Ni är såklart också välkomna att höra av er till oss ifall ni har några frågor om GK:s arbete.
Mer information om vårt arbete finns på medlemssidorna.

ANNA DAHLBÄCK / HANNA ROBERTS
NINA VIRKKALA / LISA DAHLBERG
GK@AMNESTY.SE

Just när vi ska skicka ut detta nummer av Insats nås vi
av det oerhört tragiska beskedet att Anna Dahlbäck har
avlidit efter en lång tids sjukdom.
Annas engagemang i Amnesty startade i början av
90-talet då hon som tonåring bildade en Amnestygrupp
på Kungsholmens gymnasium. Som juridikstuderande
var hon mycket aktiv i Amnestys juristgrupp, ett engagemang som fortsatte under åren då hon blev frontperson i
Amnestys ICC-grupp i kampanjen för den internationella
brottmålsdomstolen.
Vi minns Annas skarpa intellekt, hennes envisa frågvishet,
hennes rättspatos, värme, humor och engagemang - alla
dessa egenskaper gjorde henne till en ovärderlig tillgång i
Granskningskommittén och alla andra uppdrag hon haft i
Amnesty.
Saknaden är enorm!
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STYRELSEN OM ”SEXARBETSPOLICYN”
Sedan beslutet om ”Staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som
säljer sex” togs på Amnestys internationella rådsmöte, ICM,
har svenska Amnesty jobbat hårt för att informera medlemmar
och allmänhet om vad beslutet innebär och vad svenska sektionens ståndpunkt är. På styrelsemötet 3-4 oktober beslutade
styrelsen att svenska sektionen inte ska driva frågan i Sverige.
Den svenska sektionen har under hela processen aktivt
arbetat mot den del av beslutet som handlar om att arbeta
för en universell avkriminalisering av alla aspekter av prostitution eftersom det inte finns tillräckliga bevis för att en total
avkriminalisering leder till ökade rättigheter och ökat skydd
för personer som säljer sex. Däremot är den svenska sektionen positiv till att Amnesty lyfter fram en väldigt utsatt och
diskriminerad grupp och tar ställning för en avkriminalisering
av personer som säljer sex, vilket fortfarande är ett brott i 112
länder. Svenska sektionens ståndpunkt grundar sig i årsmötets beslut från 2014.

TRÄFFAT MÅNGA DISTRIKT OCH MEDLEMMAR
Beslutet har fått mycket publicitet i svensk media och svenska
Amnesty har framfört att vi röstat emot förslaget på ICM och
inte står bakom den del av resolutionen som handlar om
universell avkriminalisering. De personer som har arbetat med
frågan i styrelsen och på sekretariatet har besökt flera distrikt
och träffat många medlemmar som har undrat hur processen
sett ut och vad beslutet innebär.
Det har varit väldigt givande att diskutera beslutet med medlemmarna. Många är precis som vi i styrelsen besvikna över
beslutet och det har varit bra att få aktivisternas syn på hur vi
ska hantera frågan i Sverige. Besöken i distrikten har också
gett oss möjlighet att ge en mer nyanserad bild än den som
getts i media. Utöver den totala avkriminaliseringen innehåller
beslutet många bra och viktiga utgångspunkter som ska ligga
till grund för Amnestys framtida policy, säger Tora Törnquist,
ordförande i svenska sektionen.
Förutom att träffa medlemmar i de distrikt som arrangerat
särskilda möten om beslutet har svenska Amnesty gått ut med
två uttalanden, informerat i Insats nr 8 och inkluderat frågan
i olika sammanhang såsom på Amnestys ledarskapsprogram.
Vi har också pratat med och skrivit till många medlemmar
som hört av sig via telefon och mejl. I Amnesty Press nr 3
finns en artikel om beslutet och en intervju med Tora Törnquist.
Styrelsen och sekretariatet besöker även fortsättningsvis de
distrikt som så önskar. Karolina Pontén på kontoret i Göteborg
sköter samordningen kring besöken, kontakta henne för att
prata ihop er om ett lämpligt datum så undersöker hon vem
som kan komma. Har ni frågor om själva beslutet eller policyförslaget kontakta Katarina Bergehed på kontoret i Göteborg.
Ni kan självfallet också höra av er till styrelsen.

INGET KRAV ATT ARBETA MED FRÅGAN
Varje sektion har rätt att själva välja om de vill arbeta med frågan i det egna landet. På styrelsemötet 3-4 oktober beslutade
styrelsen, i enlighet med årsmötesbeslutet 2014, att svenska
sektionen inte kommer att driva frågan om avkriminalisering av
alla aspekter av prostitution i Sverige. Den svenska sektionen
har inte gjort något grundligt utredningsarbete kring situationen i Sverige och tar därför inte ställning till den svenska
sexköpslagen. Styrelsen beslutade dock att tydliggöra och
bekräfta den svenska sektionens ståndpunkt att stater, inklusive Sverige, är skyldiga att följa upp och utvärdera eventuella
konsekvenser av lagar ur ett MR-perspektiv.

DEN SLUTGILTIGA POLICYN
Tidsplanen för när den slutliga policyn ska antas är ännu oklar
men vi har fått indikationer på att det kan ske senare i år
eller möjligen i början av nästa år. Alla sektioner kommer att
få möjlighet att se den innan den antas av Amnestys internationella styrelse. Under processens gång har IS också gjort
utredningsarbete på fyra länder: Argentina, Hong-Kong, Norge
och Papua Nya Guinea. Rapporter om dessa länder kommer
att publiceras, sannolikt redan i år. Framförallt den om Norge
kan leda till nytt intresse från media eftersom Norge, liksom
Sverige, har kriminaliserat sexköp.
I den internationella rörelsen pågår diskussioner om hur
hanteringen av kontroversiella beslut kan förbättras inför
framtiden. Både svenska sektionen och andra sektioner har
framfört att processen som lett fram till det här beslutet varit
problematisk och att vi måste försäkra oss om att det inte upprepas. Styrelsen diskuterade i helgen hur detta kan göras och
beslutade att fortsatt följa vad internationella styrelsen gör för
att förbättra våra processer och bidra med svenska sektionens
perspektiv.

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE
08 -729 02 00
ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE

MER OM SEXARBETARPOLICYN
• “Beslutet som skakade Amnesty” i Amnesty Press nr 3
• “Policybeslut som upprör” i Insats, septembernumret
• Svenska sektionens uttalande ”Nej - det är inte en
rättighet att köpa sex” http://www.amnesty.se/press ->
nyheter -> scrolla ner till 2015-08-14
• Svenska sektionens ”uttalande med anledning av
beslutet på Amnestys internationella rådsmöte kring hur
organisationen ska arbeta för att tillvarata de mänskliga
rättigheterna för dem som säljer sex”
http://www.amnesty.se/nyheter/uttalanden/
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BILDER FRÅN AMNESTYS SUPERHELG
Helgen den 3-4 oktober slogs rekord i antal amnestymöten på
en och samma gång: Aktivistseminariet, Mötet för distriktsaktiva,

styrelsemöte och utbildning flykting och migration.
Här kommer lite bilder från denna superhelg!

Deltagare på Aktivistseminariet kräver säkra vägar.

Ungdomsrådet träffade distriktsaktiva och tycke uppstod.

Tortyröverlevare Claudia Medina pratar på
aktivistseminariet, Joakim Olsson från Fonden tolkar.

Ett inspirerande verksamhetsmöte kan ta musten ur den
mest hängivna aktivist.

Solidaritetsaktion för Claudia.

GÖR EN EXTRAINSATS!
Sociala medier är inte enbart ett kommunikationsverktyg.
Det är även en påverkansverktyg. Genom att vara med på
Facebook, Twitter och Instagram kan Amnesty nå ut med våra
budskap till olika målgrupper men även engagera flera och få
de att agera, och sprida aktioner vidare. Är du själv på sociala
medier, glöm inte att följa oss! På så sätt kan du följa vilka

frågor som är aktuella för oss och delta i aktioner, som
exempelvis vår pågående kampanj ”Europa stängt för dagen”.

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 08-729 02 00 FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se, inloggning krävs
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

Facebook: Amnesty International Sverige
Instagram: amnestysverige
Twitter: @AmnestySverige

INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner
och riktlinjer för Amnestyaktivister: aktivism.amnesty.se

